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Audit dceřiné společnosti města, Českokrumlovského rozvojového fondu, nenašel závažná 

pochybení, jen menší nedostatky. 
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Kritika Českokrumlovského rozvojového fondu (ČKRF) a podezření z netransparentních 

praktik a střetů zájmů jsou v Českém Krumlově dlouholetým tématem, které se s železnou 

pravidelností naplno rozeznívalo zejména před každými volbami.  

Před dvěma lety tedy dali zastupitelé podnět k auditu. Cestu k jeho zadání provázely 

nejasnosti, jaký orgán města je k tomu oprávněn. Nakonec byla pověřena rada, která povolala 

do pracovní skupiny i zástupce všech politických subjektů v zastupitelstvu. Loni zadaný audit 

neodhalil zásadní pochybení. „Jsem rád, že zpráva vyvrátila jakékoli domněnky a máme nyní 

na stole audit, který shledal nedostatky v administrativních a procesních záležitostech, nikoli 

však závažná pochybení ve správě majetku a nakládání s ním,“ prpohlásil starosta města 

Český Krumlov Dalibor Carda a vzkázal: „Žádná černá díra se nenašla.“ Vůbec prvním 

zastupitelem, který oficiálně vystoupil na druhém zasedání zastupitelstva po volbách a sdělil, 

že by bylo potřeba udělat audit ČKRF, Služeb města i Lesů ČK, tedy všech tří městských 

společností, byl Vojtěch Němec, nyní člen politického hnutí PRO 2016. „Výsledek auditu 

hodnotím pozitivně ve smyslu některých dílčích výsledků. Rozhodně audit nepovažuji za 

zbytečný, poněvadž odhalil přesně ta úskalí, na která jsem upozorňoval,“ řekl včera Deníku. 

„Na pondělí jsem svolal kontrolní výbor zastupitelstva, jemuž předsedám, abychom se o 

výsledcích pobavili. Chci znát názory členů výboru a domluvit postup,“ dodal Vojtěch 

Němec. 

 

Zastupitel a radní Martin Lobík z TOP 09, která před šesti lety jako první prosadila do ČKRF 

také svého jednatele, má dojem, že auditem nic nekončí. 

 

„Nemyslím si, že bude klid, protože každý má na tuto problematiku svůj úhel pohledu,“ řekl 

včera Deníku. „Pokud měl někdo v plánu odhalit skandál, tak to se nepotvrdilo. Že jsou tam 

nedostatky, které se dlouho opakují, to je třeba probrat,“ sdělil své první dojmy z výsledku 

auditu. 

 

OBMĚNY MANAGEMENTU 

 

Do roku 2010 byli jednateli fondu (kromě ředitele) vždy ještě starosta a místostarosta. Po 

volbách v roce 2010 se praxe změnila. Řediteli a starostovi byla funkce jednatele ponechána, 

ale tehdejší místostarostka Jitka Zikmundová ji musela přenechat Davidu Šindelářovi, kterého 

prosadila strana TOP 09. Po volbách 2014 bylo podmínkou uzavření koaliční smlouvy ze 

strany ODS, že od ledna 2015 musí být dalším jednatelem jejich člověk, Petr Kubal. To se 



také stalo. 

 

DETAILY AUDITU 

 

Zpráva o provedeném auditu čítá 79 stran. Rada města se jí bude zabývat na svém nejbližším 

zasedání. Tam by měla rozhodnout, jak bude s výstupy auditu naloženo a jaká budou ve věci 

přijata opatření. 

 

* Efektivita činností společnosti: Kromě nákladů na projekty auditor při kontrole nákladů 

neidentifikoval neobvyklé či mimořádné položky, na druhou stranu doporučil zvážit omezení 

provozu ztrátových činností. 

 

* Nakládání s majetkem: U prodejů nemovitostí nebylo identifikováno riziko významné 

nesprávnosti a to z důvodu, že všechny tyto aktivity musí schválit rada města, která je 

rozhodující při prodeji majetku ČKRF. 

 

* Veřejné zakázky: Nebyly zjištěny významné nedostatky. Auditor však doporučuje zejména 

zlepšit procesy v oblasti zadávání veřejných zakázek a důsledně dodržovat pravidla. 

 

* Proces řízení a kontroly, posouzení střetu zájmů, posouzení organizačního uspořádání: 

Nebylo zjištěno, že by některý z uvedených jednatelů ČKRF po dobu trvání své funkce 

podnikal, účastnil se jako společník, nebo vykonával činnost statutárního orgánu ve 

společnosti působící v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání jako ČKRF. V souladu 

s platnou legislativou, zakladatelskou listinou i běžnou praxí tedy pozitivně hodnotí auditoři 

činnost valné hromady, jednatelů i dozorčí rady. 


